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Profesionální substráty 
a materiály pro realizátory
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První sečení po 15 dnech od výsevu

Fotbalový stadion FC Vysočina Jihlava Kořenový systém po 24 dnech

F
irma BB com ve své profesio-

nální řadě nabízí množství 

substrátů pro realizátory. Pro-

dej těchto substrátů rok od roku 

stoupá i přesto, že ubylo veřejných 

zakázek a  mnozí realizátoři šetří, 

kde se dá. Chápeme, že realizátoři 

jsou v nelehké situaci, kdy jsou ce-

ny jejich díla tlačeny stále níž a níž, 

a  to mnohdy i  za cenu snižování 

kvality jejich práce. Často se pak ale 

stává, že právě tyto zakázky, které 

byly takto „vysoutěženy pod ce-

nou“ se musí nákladně opravovat 

a  předělávat a  prvotní úspora se 

investorovi ve finále prodraží. Má-li 

být dílo odvedeno kvalitně, není 

možné šetřit na použitém materiá-

lu. Velmi často se totiž stává, že to, 

co není na první pohled vidět, se 

záměrně ošidí, což se v krátké době 

projeví. Právě proto se snažíme rea-

lizátorům podobně jako zahradní-

kům nabízet naše poradenské služ-

by, aby se vyvarovali možných 

reklamací jejich díla.

Substráty pro výsadby
Tyto substráty jsou společně s tráv-

níkovými substráty nejčastěji pou-

žívané při většině sadovnických re-

alizací. Podle druhu rostlin a kvality 

půdy v  místě výsadby volíme 

množství a  typ použitého substrá-

tu. Zatímco pro většinu trvalek 

a listnatých dřevin postačí ve větši-

ně případů zahradnický substrát, 

pro jehličnany pak doporučujeme 

použít již substrát, který je pro ně 

určen. Má nižší pH, hrubší vzduš-

nou strukturu, pro lepší vazbu živin 

obsahuje zeolit a je zásoben nejen 

základním hnojením, ale i  mikro-

prvky. Pro náročnější dřeviny pak 

nabízíme tuto variantu s  kokoso-

vým vláknem.

Trávníkové substráty
Stále více jsou při zakládání trávní-

ků používány trávníkové substráty. 

Kvalitní příprava podkladu je důle-

žitá nejen při zakládání trávníků 

výsevem, ale i  při pokládání trav-

ních koberců. Díky mnohaleté spo-

lupráci s firmou ADAM zahradnická 

a. s., která má výhradní zastoupení 

nizozemské firmy Barenbrug pro 

ČR a podílí se na realizacích profesi-

onálních sportovišť, vyvinula firma 

BB Com profesionální trávníkové 

substráty, které obstojí i v těch nej-

náročnějších podmínkách.

Střešní substráty
Střešní zahrady nejsou již realizo-

vány pouze na střechách velkých 

budov bohatých firem, ale stále 

více jich přibývá i v soukromé zele-

ni. Více je také kladen důraz na je-

jich estetickou funkci, při zachová-

ní jejich důležité retenční funkce, 

kdy významně ovlivňují zpomale-

ní odvodu srážkové vody do kana-

lizace. Nesporná je také jejich 

funkce ekologická, kdy zvláště ve 

městech pomáhají zvyšovat ob-
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jem zeleně a příznivě ovlivňují mi-

kroklima. Střechy se také díky rost-

linnému krytu v  létě nepřehřívají 

a  v  zimě souvrství slouží jako te-

pelná izolace. Protože se často se-

tkáváme se špatně založenými 

střešními zahradami, snažíme se 

vždy konkrétní zakázku konzulto-

vat s realizátorem, aby se předešlo 

případným technologickým chy-

bám a střecha splňovala svůj účel 

a funkci po dlouhou dobu.

Speciální substráty
Po několika letech se do měst a obcí 

začaly vracet také květiny v  nádo-

bách, které jsou na údržbu nejná-

ročnější. Největší položku tvoří ná-

klady na jejich pravidelnou zálivku 

a přihnojování. K tomuto účelu jsme 

vyvinuli speciální substrát s  hydro-

gelem, který dokáže snížit frekvenci 

zálivek na polovinu. V  kombinaci 

s použitím dlouhodobě se uvolňují-

cích hnojiv a  vyšší dávkou zeolitu 

jsou rostliny dobře zásobeny živina-

mi a  omezuje se také potřeba při-

hnojování.

Nejen pro dřeviny vysazované do 

nádob, ale všeobecně pro všechny 

rostliny, které jsou vystaveny streso-

vým podmínkám, a to v podobě ex-

trémního stanoviště, nevhodných 

půd a omezeného prostoru pro ko-

řeny, je určen speciální substrát My-

koflor. Tento substrát obsahuje šest 

druhů mykorizních hub, které po 

výsadbě kolonizují kořeny a  pomá-

hají jim s příjmem vody a živin. Spe-

ciální substrát pro rododendrony, 

azalky a vřesovištní rostliny je vyro-

ben z kvalitních borkovaných rašelin 

a zeolitu pro lepší vazbu živin. Dále 

je zásoben živinami a  mikroprvky 

(zvláště pak železem). Narozdíl od 

použití běžné rašeliny při výsadbě 

kyselomilných rostlin se rostlinám 

tímto substrátem vytvoří optimální 

podmínky pro růst kořenů, příjem 

vody a živin.

 

Rašeliny a komposty
Tam, kde je třeba zlepšit fyzikální 

a chemické vlastnosti těžkých zása-

ditých půd, nabízíme realizátorům 

několik druhů balených rašelin. Nej-

více je realizátory podobně jako 

u  substrátů využíváno 250litrové 

balení, které je ideální na manipula-

ci. U  půd, kde je třeba dodat orga-

nickou hmotu a pomalu se uvolňují-

cí živiny, jsou ideálním řešením naše 

komposty. Komposty jsou zcela čis-

té bez přítomnosti kamenů, neroz-

ložitelných zbytků a semen plevelů. 

Samozřejmostí je také jejich doko-

nalá homogenizace – neobsahují 

žádné hroudy a  klacky, jak je tomu 

bohužel mnohdy zvykem u  měst-

ských kompostáren. Komposty se 

dodávají volně ložené, s  možností 

kombinace na jednom autě s další-

mi substráty a kůrou

Mulčovací kůra
Kůra je realizátory nejvíce použí-

vanou komoditou a její prodej stá-

le stoupá. Snažíme se, aby kůra 

značky Florcom měla stále stejnou 

vysokou kvalitu, byla čerstvá, ob-

sahovala co nejméně dřevní štěp-

ky, byla optimálně podrcená a vy-

tříděná. Tím se lišíme od nabídky 

levné kůry přímo z pil, kde se kva-

lita během roku velmi mění. Naše 

kůra je podle potřeby jednou až 

dvakrát drcena, tříděna na speciál-

ních bubnových sítech, aby neob-

sahovala jemné částice a  díky to-

mu pomaleji fermentovala. Kůra je 

nejčastěji dodávána jako volně lo-

žená, ale také v  big bagách 

a  v  70litrových pytlích pro menší 

a hůře přístupné realizace.

Piniová kůra
Tato kůra je mercedesem mezi mul-

čovacími kůrami. Prodáváme vyso-

ce kvalitní španělskou piniovou 

kůru ve třech frakcích, která vydrží 

být pět let velmi krásná a nerozklá-

dá se. I  přes vyšší cenu si nachází 

stále více zákazníků a kdo ji jednou 

vyzkouší, nechce již nic jiného.

Barvená štěpka
Prodáváme vysoce kvalitní dobře 

probarvenou německou štěpku ve 

třech odstínech, která drží svoji 

barvu velmi dlouho a  na slunci 

a dešti nebledne a nešedne.

Nejlepší alternativa
Víme, že při realizacích zahrad 

a zeleně je důležitý osobní přístup. 

Každá realizace či rekonstrukce za-

hrady či veřejné zeleně má svá 

specifika. Proto se i  my snažíme 

o  stejný přístup k  našim zákazní-

kům a  vždy hledáme tu nejlepší 

alternativu složení substrátů, je-

jich balení, dopravy, vykládky a sa-

mozřejmě také ceny.

Neméně důležitý je také čas, pro-

tože většina zákazníků obvykle na 

svoji realizaci spěchá. Proto se sna-

žíme i objednávky na míru vyřizo-

vat do 10 dnů a  zřídili jsme také 

naše nová prodejní místa. Naše 

výrobky dnes již můžete zakoupit 

ve firmě ADAM zahradnická a. s. 

a  to jak v  Bříství, tak i  v  Lelekovi-

cích u  Brna. Dále pak sortiment 

substrátů nejen pro realizátory na-

bízí Flocenter s. r. o. v  Olomouci 

a  Agro-Tuřany a. s. v prodejně 

Okrasné školky v  Brněnských Iva-

novicích.

Ing. Jiří Komzák

BB Com s. r. o. Letohrad

www.bbcom.cz

Odborní poradci: 

Ing. Jiří Komzák mob.: 774 444 550 

Zbyněk Ptáček mob.: 608 820 440

Foukání střešního substrátu do atrií budovy Diamant 

na Václavském náměstí v Praze

Realizace střešní zahrady na budově 

nového Divadla na Orlí – JAMU v Brně

Distribuční partneři:
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